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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
    Diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu. Jsou dodrženy zásady pro vypracování 
diplomové práce. 
 
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
     Struktura diplomové práce je sestavena přehledně. Jednotlivé části na sebe navazují dle 
sestaveného obsahu.  
    Diplomová práce má 96 stran, podstatnou částí je však technická zpráva, která je 
rozsáhlejší než ostatní části.  
 
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 
    Vzhledem k zadání diplomové práce Hasičská stanice jsem získal po prostudování této 
práce všechny základní informace o Hasičské stanici, plánovaném provozu HZS a počtu 
pracovníků. 
    Práce je vypracována na velmi dobré úrovni. Studentka prokázala dovednost pracovat 
s odbornou literaturou, programy pro rysování a početními programy. O čemž svědčí četnost 
zdrojů především ČSN a výpočty souvisejícími se zadáním. 
Je nutno dodat, že v rámci této diplomové práce bylo vykonáno velké množství práce, která 
může být dále použita jako podklad pro realizační dokumentaci objektu.   
 
 
 

 
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
    Tepelně technické posouzení obvodových konstrukcí a energetický štítek obálky budovy by 
bylo vhodné zahrnout do obsahu a přiblížit posuzované části, nejen uvést výpočty v přílohách. 
Dle zadání je toto téma součástí pro vypracování zásad ke zpracování diplomové práce.  
 
Posuzovaná budova je bezbarierově řešena jen v 1NP z důvodu využití prostoru. Výtah by 
mohl řešit bezbarierový přístup do všech podlaží budovy bez většího potřebného prostoru pro 
realizaci a mohl by být využit i pro zásobování. 
 
 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
    Práce přináší nové poznatky v rozmístění dispozice hasičské stanice a přizpůsobení se 
k potřebám HZS ( patrno v z výkresové části ).  
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
    Studijní prameny byly vhodně použity a uplatněny dle zadání. 
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    Diplomová práce je po jazykové stránce psána srozumitelně a odborně. Práce je přehledná 
a dodržuje typografické zásady. Překlepy se objevují v několika případech.  
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
    Práce by se dala po provedení úprav použít pro vlastní realizaci projektu stavby hasičské 
zbrojnice. 
 
 
9. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
   výborně 
      
 
 
 
    Dne 03.01. 2014   
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


